Många nya medlemmar har anslutit sig till GUF, vi ger därför lite info om medlemskapet i GUF.
Våra medlemsträffar som är onsdagar i jämn vecka kl. 18.00–19.30 sker digitalt via zoom. Du får alltid
en inbjudan till våra möten helgen före och vi vill att du svarar om du vill delta. Innan mötet får du en
länk till uppkoppling. När samhället tillåter fysiska träffar så har vi våra medlemsträffar på Yesbox,
Gamlestadsvägen HUS B13, Göteborg.
Vår webbsida www.guf.se uppdateras löpande.
På facebook finner du oss på GUF- Göteborgs uppfinnareförening, följ oss gärna där. På facebook har
vi också 2 slutna grupper, den ena är till för alla medlemmar, den heter GUF medlemsmöte och den
andra är till för GUFs kvinnor-GUF Q. Här lägger vi upp mkt information som är bra för dig som
uppfinnare. Vi väljer detta sätt att informera på eftersom det annars skulle bli väldigt många
informationsmail. Om du vill ta del av dessa facebook- grupper – meddela oss den mailadress som du
har kopplad till ditt eget facebook konto och du kommer sedan att bjudas in.
Som ny medlem ingår alltid en sk nyhetsgranskning på den idé som du kanske nu håller på att försöka
utveckla. Detta kostar alltså inget extra och ger dig en möjlighet till att få reda på om din idé är ny.
Det är alltid du själv som måste driva din idé framåt men kan kontakta oss för råd och tips eller
praktisk hjälp. Vi kan ofta erbjuda detta till en låg kostnad i så fall.
GUF har utvecklat 3 guider som ska vara till stöd i innovationsprocessen. Om du inte redan har dessa
så kan du beställa. De kostar 75 kr/styck + porto.

Utöver allt detta som sker inom föreningen så finns det ytterligare möjligheter till rådgivning - helt
utan kostnad på www.Yesboxgoteborg.se. Denna rådgivning sker nu digitalt via en chatt. Vi i GUFs
styrelse finns ofta med som rådgivare här.
https://www.yesboxgoteborg.se/om-oss/vi-ar-yesbox

Välkommen att höra av dig på info@guf.se
Styrelsen/Lena

